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Reglementaire context  

De aanvraag voor een proef met genetisch gemodificeerde organismen (GGO’s) werd ingediend 
overeenkomstig het koninklijk besluit van 21 februari 2005 tot reglementering van de doelbewuste 
introductie in het leefmilieu van genetisch gemodificeerde organismen of van producten die er 
bevatten (Belgisch Staatsblad van 24/02/2005, p. 7129).  
 
 

Procedures inzake de raadpleging en de informering van het publiek 

Het publiek werd geconsulteerd van 15/10/2014 tot 14/11/2014. 
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (FOD)  
heeft via een nieuwsbericht op zijn website deze raadpleging aangekondigd. 
Er werd een bericht van enquête opgehangen aan het gemeentehuis van Wetteren (gemeente waar de 
proef gepland wordt). Er waren verschillende documenten betreffende het dossier (informatie voor 
het publiek, een technische samenvatting van het dossier en het volledige dossier behalve de 
vertrouwelijke informatie) beschikbaar voor het publiek via de website www.ogm-ggo.be, in het 
gemeentehuis van Wetteren, of op verzoek bij onze diensten. 
Het publiek kon zijn opmerkingen en/of vragen via een onlineformulier op de website www.ogm-
ggo.be, via het e-mailadres apf.ConsulOGM@health.belgium.be, via de post of in het gemeentehuis 
van Wetteren bezorgen. 
 
In dit verslag wordt het resultaat van de raadpleging van het publiek (aantal ontvangen opmerkingen, 
he type opmerkingen en vragen,…) voorgesteld en wordt er een antwoord gegeven op de frequent 
gestelde vragen. Dit verslag wordt gepubliceerd op de website www.ogm-ggo.be (pagina 
“Raadplegingen van het publiek”). Dit verslag is gepubliceerd als nieuwsbericht op de website van de 
FOD. Bovendien is een kennisgeving van de publicatie van dit verslag verstuurd aan alle personen die 
hun e-mailadres in het raadplegingformulier hebben opgegeven. 
 
Dit verslag zal vervolgens aan de bevoegde federale ministers worden bezorgd als document bij het 
beslissingsdossier voor de (al dan niet) toelating van de proef. 
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Resultaat van de raadpleging  

Er zijn vier formulieren ingevuld en verstuurd via de website, er zijn geen reacties per e-mail naar het 
adres apf.ConsulOGM@health.belgium.be gestuurd, en er zijn geen opmerkingen aan het 
gemeentehuis van Wetteren bezorgd.  
 
De tabel hieronder geeft het aantal en de taal van de ontvangen opmerkingen weer. 
 
Ontvangen opmerkingen (B/BE/14/V2) Totaal FR NL 
Onlineformulieren 4 1 3 
E-mail: apf.ConsulOGM@health.belgium.be 0 0 0 
Opmerkingen aan het betrokken gemeente  0 0 0 
 
Voor deze proef die is gepland in het Vlaams Gewest (gemeente Wetteren) hebben de inwoners van 
de gemeente waar de proef zal plaatsvinden geen opmerkingen aan hun gemeentelijke administratieve 
diensten bezorgd. Via het formulier dat op onze site beschikbaar is, heeft 1 persoon zich 
geïdentificeerd als inwoner/buur van de gemeente waar de proef plaatsvindt.  
 
De opmerkingen waren ofwel negatief (tegen de proef in het bijzonder of tegen GGO’s in het 
algemeen) ofwel waren er vragen (wordt dit of dat risico in aanmerking genomen?). 
 
De meest voorkomende vragen/opmerkingen hebben betrekking op het risico op verspreiding in de 
natuur (pollen), de aanwezigheid van een gen dat resistent is tegen een herbicide en het eventueel 
risico voor de bijen. Er werden ook vragen gesteld over het socio-economisch nut en de 
wenselijkheid van dit GGO.  
 
Er worden hieronder antwoorden gegeven op de vragen die per thema gegroepeerd zijn.  
 
Analyse van de reacties van het publiek 

De opmerkingen en/of vragen betreffende de bioveiligheid werden bezorgd aan de 
Bioveiligheidsraad voor analyse en werden in aanmerking genomen bij de evaluatie van de risico’s van 
dit dossier.  
 
De antwoorden op de vragen inzake bioveiligheid werden opgesteld door de Bioveiligheidsraad zelf. 
De andere opmerkingen en/of vragen werden beantwoord door de dienst “Voedingsmiddelen, 
Dierenvoeders en Andere Consumptieproducten” van de FOD.  
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Antwoorden op de frequent gestelde vragen 

 
 

1. Vragen/opmerkingen over de geldende reglementering en de evaluatieprocedures 
 

Thema Antwoord 
1.1. Vraag over de 
voordelen, 
doelstellingen  
en andere 
sociaaleconomische 
overwegingen over 
GGO’s 

Deze vraag valt buiten het huidige wettelijke kader van de evaluatie van de 
risico’s dat voortvloeit uit het Europese recht.  
De voorwaarden bepaald in het koninklijk besluit van 21 februari 2005 
voorzien niet in de mogelijkheid om dergelijke criteria in aanmerking te 
nemen. Bijgevolg kan er op basis daarvan geen enkele druk of invloed 
uitgeoefend worden in het kader van de aanvraag voor een proef. 

 
 

2. Vragen/opmerkingen over de raadpleging van het publiek 
 

Thema Antwoord 
2.1. Te weinig 
publiciteit 

Deze raadpleging van het publiek werd aangekondigd op onze website 
http://www.ogm-ggo.be via een nieuwsbericht (« news »), en de lijst met 
nieuwsberichten werd hernomen in de newsletter van de FOD. De aandacht 
wordt erop gevestigd dat iedereen zich kan inschrijven om de newsletter van 
de FOD te ontvangen (zie op http://www.health.belgium.be/eportal). Het 
volledige dossier, behalve de vertrouwelijke gegevens, was beschikbaar op de 
website www.ogm-ggo.be tijdens de duur van de raadpleging. 
Verder werd de publieksconsultatie ook in de gemeente Wetteren 
doorgevoerd, conform de regelgeving: de consultatie werd via een “bericht 
van enquête” aangekondigd op het gemeentehuis en het volledige dossier kon 
geraadpleegd worden op de gemeentediensten.  
 

2.2. Informeren van 
het publiek 

Het verslag wordt op de website van de FOD gepubliceerd en maakt het 
voorwerp uit van een “news”. De deelnemers aan de raadpleging van wie de 
personalia gekend zijn, worden hierover geïnformeerd zodat zij kennis kunnen 
nemen van deze informatie.  
De beslissing zal ook op de website gepubliceerd worden www.ogm-ggo.be.  
 

 
 

3. Vragen/opmerkingen over de risico’s (bioveiligheid) – De antwoorden op het vlak 
van de bioveiligheid werden door de Bioveiligheidsraad opgesteld. 

 
Thema Antwoord 
3.1. Op welke wijze 
worden de risico’s 
voor de bijen 
opgevolgd? 

Maïs is een windbestuiver en bestuiving door insecten, zoals bijen, speelt 
nauwelijks een rol bij de bestuiving. Bestuiving door bijen kan echter niet 
volledig uitgesloten worden. Bijen bezoeken de mannelijke bloeiwijze om 
pollen te verzamelen en niet de vrouwelijke bloeiwijze. Bij de genetisch 
gewijzigde maïsplanten zal de mannelijke bloeiwijze verwijderd worden 
vooraleer ze stuifmeel kunnen vormen. Door het verwijderen van de 
mannelijke bloeiwijze zal er geen blootstelling zijn van bijen aan pollen van de 
genetisch gewijzigde maïs.  
Een opvolging van de risico’s voor de bijen is daarom niet aan de orde. 
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3.2. Wat zijn de 
risico’s verbonden 
aan het inbrengen 
van het herbicide 
tolerantiegen? 

Het herbicide tolerantiegen, dat codeert voor een enzym dat glufosinaat – de 
werkzame stof van een reeks herbicidenmerknamen (zoals bv. Basta) – 
inactiveert, werd enkel ingebracht als merker om de selectie van de genetisch 
gewijzigde maïsplanten mogelijk te maken. Er zal niet met glufosinaat 
gespoten worden tijdens de veldproef.  
Het is dus niet de bedoeling om de genetisch gewijzigde planten te laten 
groeien in het veld en de omringende planten te laten sterven door het 
gebruik van een herbicide. 
 

 
 
Contact: apf.ConsulOGM@health.belgium.be 

 


